
Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007

Nr certyfikatu: PL-EKO-01-013466, wydanie nr: 5A / Document No: PL-EKO-01-013466, edition No: 5A

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body:

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje poprzednie / Successive edition of the certificate cancels the previous one

Sylwester Stanisław Wiekiera
Marianów 3, 28-340 Sędziszów

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.
ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

PL-EKO-01

Produkcja roślinna wytworzona w jednym okresie wegetacyjnym
Plant production produced in one growing season

Produkt / Product Ilość / Amount

Produkcja ekologiczna
Organic production

burak ćwikłowy / red beet 0,5000 t-

gryka zwyczajna / buckwheat 0,0800 t-

konopie włókniste / hemp 1,3300 t-

konopie włókniste / hemp (stan magazynowy / stock balance) 0,2000 t-

kwiat konopi / hemp flower 2,5200 t-

kwiat konopi / hemp flower (stan magazynowy / stock balance) 0,4000 t-

len oleisty / oil flax 0,6000 t-

len oleisty / oil flax (stan magazynowy / stock balance) 0,1000 t-

marchew jadalna / carrot 0,3000 t-

ogórek / cucumber 0,3000 t-

ostropest plamisty / milk thistle 0,9000 t-

ostropest plamisty / milk thistle (stan magazynowy / stock balance) 0,1000 t-

pszenica samopsza ozima / winter einkorn wheat 3,8000 t-

truskawki / strawberry 0,0500 t-

ziemniak / potato 1,0000 t-

żyto ozime / winter rye 2,7000 t-

Produkcja w okresie konwersji / In-conversion products
Poniższe produkty można sprzedawać tylko z oznaczeniem "produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne" /

The following products may be sold only with the indication "product under conversion to organic farming"

Produkcja roślinna wytworzona w jednym okresie wegetacyjnym
Plant production produced in one growing season

Produkt / Product Ilość / Amount

Produkcja w okresie konwersji
In-conversion products

jabłka / apple 2,5000 t-

konopie włókniste / hemp 0,8000 t-

kwiat konopi / hemp flower 0,2000 t-

Poniższych produktów nie można sprzedawać z oznaczeniem "produkt ekologiczny" i "produkt w trakcie konwersji na
rolnictwo ekologiczne" / The following products may not be sold with the indication "organic product" and "product under

conversion to organic farming"

Produkcja z pierwszych 12
miesięcy, licząc od momentu
objęcia systemem kontroli w

rolnictwie ekologicznym /
Production from the first 12 months

Produkcja roślinna wytworzona w jednym okresie wegetacyjnym
Plant production produced in one growing season

Produkt / Product Ilość / Amount

len oleisty / oil flax 0,6000 t-

siano / hay 2,6000 t-
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Poniższych produktów nie można sprzedawać z oznaczeniem "produkt ekologiczny" i "produkt w trakcie konwersji na
rolnictwo ekologiczne" / The following products may not be sold with the indication "organic product" and "product under

conversion to organic farming"

Produkcja z pierwszych 12
miesięcy, licząc od momentu
objęcia systemem kontroli w

rolnictwie ekologicznym /
Production from the first 12 months

Produkcja roślinna wytworzona w jednym okresie wegetacyjnym
Plant production produced in one growing season

Produkt / Product Ilość / Amount

zielonka z mieszanki jednorocznej traw / green matter of annual grass mixture 0,2000 t-

Data, miejsce / Date, place: 09.07.2020 Dąbrowica

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot
gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianych rozporządzeniach.

This document has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted
his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.

Certyfikat jest ważny / Validity period:

Produkcja roślinna / Plant production:
   od / from  09.07.2020  do / to  31.10.2021

Data kontroli / Date of control(s):

Produkcja roślinna / Plant production:
  (1):  od / from  15.06.2020  do / to  15.06.2020

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:
Signature on behalf of the issuing control body:

Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Numer akredytacji AC 102.
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